
ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU 
INFORMACE A DOKLADY O KVALITĚ ODPADU URČENÉHO K ODSTRANĚNÍ NA 

SKLÁDCE ODPADŮ SUCHÝ DŮL (IČZ: CZZ00698) 
podle § 15 odst. 2) písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle přílohy č. 1 k vyhlášce MŽP č. 

294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky ve znění pozdějších předpisů 
Technické služby Zlín, s.r.o., Záhumení V 321, 763 02 Zlín                                  Tel: 577 243 625 

Identifikační údaje původce odpadu 

Název:                   

Adresa, sídlo:        Tel:  

IČ:                         DIČ: 

Provozovna/místo, kde odpad vznikl 

Název:                  

Adresa:                IČZUJ:  

Identifikační údaje dodavatele/dopravce odpadu 

Název:                 

Adresa:               Tel:  

IČ:                      DIČ: 

RZ:                      Poznámka: 

Identifikační údaje odpadu  

Název druhu odpadu:   

Katalogové číslo:         Kategorie odpadu:  

Popis vzniku odpadu:  

 

  

Fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach aj.):  

Protokol o odběru vzorku odpadu:  

Protokol o výsledcích zkoušek: - 

Kritické ukazatele, které budou sledovány v průběhu 

opakovaných dávek odpadu: 

- 

Údaje o vyluhovatelnosti odpadu: - 

Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů:  

Skupina skládky pro přijetí odpadu: S-00 (S-003) 

Výhřevnost odpadu v sušině (<> 6,5 MJ/kg):  

Výhřevnost odpadu v sušině stanovena: zkouška / úsudek   

Opatření na skládce potřebná pro přijetí odpadu: Vizuální kontrola odpadu a průvodních dokladů 

Čestné prohlášení dodavatele/vlastníka odpadu: Údaje o osobě, která vypracovala 

základní popis odpadu: 

Jméno:         

Příjmení:    

Bydliště:     

                   

Tel.:            

Fax:            

e-mail:       

Podpis: 

 

Datum:      

Prohlašuji, že: 

1. s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu 

s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle § 3 

zákona o odpadech,  

2. nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky 

všech skupin dle příl. č. 5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., 

3. odpad není na bázi sádry, 

4. původce odpadu má zaveden sběr tříděného, 

nebezpečného odpadu a komodit určených ke 

zpětnému odběru, 

5. informace uvedené v základním popisu odpadu jsou 

pravdivé. 

Základní popis odpadu se aktualizuje při každé změně surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vzniká a dalších 

změnách, které ovlivní kvalitativní ukazatele odpadu.  

POZNÁMKA: vyplňte části nadepsané kurzívou. Verze 2021.01 


